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grava elemento de la internacia problemo, neniu saga povus 
nei. Ciu partiano de nova ordo intemacia, kiu indiferente 
aii skeptike rilatas al tiu demando, fakte, kvankam nekonscie, 
agas kontraŭ sia celado kaj malharmonie kun siaj ideoj. Hi 
scias, ke bedaŭrinde multaj estas ankoraŭ la indiferentuloj 
pri internacia lingvo eti tiuj rondoj. Al ni Esperantistoj 
apartenas la tasko veki ilian atenton, admoni ilin al kun
laboro kaj substreki la neceson de nia lingvo en la rekons
trua postmilita periodo.

Sed por tio estas ankaŭ necese, ke la Esperantistoj mem 
komprenu, ke la sorto de Hia lingvo estas intime ligata kun 
la triumfo de la movado por starigo de paca ordo inter
nacia. Esperantisto, kiu deziras la konservon de I’ interŝtata 
anarkio, estas nekonscie malamiko de Esperanto, Ĉar per sia 
sintenado li helpas ai la preterdaŭro de stato, ĉe kiu nia 
lingvo neniam povos triumfi. Okazaj sukcesetoj atingitaj 
dum la milito per aliaj metodoj ne devas malatentigi tiun 
evidentaĵon, ke por nia movado ne ekzistas pli granda dan
gero ol la milito, Nu, kiu diras militon, diras ankaŭ logike 
ĝian profundan kaŭzon, nome la intemacian anarkion.

A! la personoj, kluj kutimas sekvi la modon, la esprimado 
de tiuj ideoj, Sajnos ne ĝustatempa, ne dezirinda, ne deca, 
en la momento, kiam Ĉie oni genufleksas antaŭ aliaj idoloj. 
Sed la vero restos la vero, eĉ se milionoj da homoj ĝin 
freneze malatentas. Ju pli oni inklinas ĝin timi, des pli 
kreskas nia devo ĝin rememorigi. Plie, el keikaj simptomoj 
ekaperas, ke la nun laŭinodaj ideoj kliniĝas al la krepusko. 
Horo venos, kiam, post tragediaj spertoj, meze de la ruinoj 
kauzitaj de tiuj ideoj, la homoj malbenos tion, kion ili ho
diaŭ senprudente akceptas kaj kun espero alproksimigos al 
la hodiaŭ malsatataj kaj kondamnataj veroj. Ni do pie gardu 
la sanktan fajron. Ni malgraŭ Clo restu persiste fidelaj al 
la idealo de interpopola kompreno kaj tolero, kiun Zamenhof, 
kun prava instinkto, ĉiam opiniis nepre ligata kun nia lingvo, 
ĉ i  estos la idealo, kiun la nova tempo fiere enskribos sur 
sian flagon. H- Hodler.

Kt - s / .
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La rajtoj de la gentaj malplimultoj
La Centra Organizo por daŭra Paco (sidejo en Hago) 

en la komenco de 1916 elektis specialan komisionon, kies 
prezidanto estas Prof. D-ro H. Koht, el la Universitato de 
Christianis, por studi la demandon pri la rajtoj de la gentaj 
malplimultoj interne de la ŝtatoj. Tiu komisiono, kiu kon
sistis el dek-sep diversnaciaj kompetentuloj pri juraj kaj 
naciaj demandoj, aperigis raporton, kiun konkludas la jena 
antaŭprojekto de internacia traktato pri la rajto de la naciaj 
malplimultoj.

/ .  La kontraktantaj Ŝtatoj sin devigas lasi al ĉiu enlanda 
gento’ la liberecon, konservi kaj disvolvi ĝian naciecon kaj 
ĝian lingvon.

2. Neniu ŝtato povas rifuzi al iu la civilajn kaj politikajn 
rajtojn pro lia deveno, gento aŭ religio; Ciuj regnanoj estas 
egalaj antaŭ la leĝo.

Neniu ŝtato povas rifuzi al iu el siaj regnanoj, pro lia 
deveno, gento aŭ religio, la rajton elekti loĝolokon, libere 
praktiki profesion aŭ Industrion, posedi domojn, voĉdoni en

' Mi ura la vorton genio prefere ol la sencoduba nacieco, po r montri loĝ' 
antaron kun komuna lingvo.

la publikaj balotoj, esti balotata por urba au politika posteno, 
publike paroli afi «kribi f* petran lingvon kaj ĝ ia  azi antaŭ 
ia tribunaloj, praktiki ta kulton de  tta reMgio kaj « d i i i  la 
proprajn infanojn en te l in g v ik a j  «Ogio ile li daktita].

S. Cia kontraktanta ŝtato sin  devigas galanta a i  ĉiu 
genta malplimulto la liberecon organizi laŭplaĉe ĝian imiton 
kaj ĝian eklezion sendepende ile la ŝtato, sed koci<Miae al 
la ekzistanta legaro; la ŝtato ne rajtas fei malhelpi, ke tiuj 
religiaj komunumoj komuniku kun sla spirita Ĉefo, se tiu 
estas nek la regnestro nek la oficisto de fremda ŝtato. 
Kiam pluraj gentoj estas kunigitaj en unu religia komun
umo, la ŝtato devas zorgi, ke Ĉiu el ili havu egalan rajton 
uzi sian lingvon.

4. Al Ĉiu genta malplimulto, distingata per gta lingvo 
aŭ religio, la ŝtato devas garantii la nacian instruadon. 
Kondiĉe ke ĝi havu sufican nombron da lernantoj, tia mal
plimulto povos organizi proprajn lernejojn ; tiu regulo aplik
igas tiel al la unua- kaj duagradaj lernejoj kiel ai la liceoj 
kaj universitatoj; Ĉiu et tiaj lernejoj rajtas ricevi «tatan mon
helpon, kondiĉe ke ĝi plenumu la ordinarajn legokondiĉojn 
pri la publikaj lernejoj.

5. La gentaj malplimultoj, kiuj organizas siajn proprajn 
ekleziojn aŭ lernejojn, devas esti liberaj elekti, por tiu celo, 
specialan reprezentantaron kaj por la konservado de tiaj 
institucio] kolekti impostojn Ĉe siaj membroj.

6. Ĉiu ŝtato sin devigas teni apartajn registrojn por ĉiuj 
enlandaj gentoj, tiel ke Ĉiu loganto povu laŭ sia plaĉo 
elekti la registron de la gento, al kiu ii deziras aparteni.

Sole tiuj registroj servas kiel bazo por doni al la diversaj 
gentoj la rajton organizi proprajn ekleziojn kaj lernejojn.

Ciu Ŝtato sin devigas zorgi pri justa reprezentado de 
ĉiu gento en la aŭtoritatoj balotitaj de la popolo konforme 
al la nomitaj registroj.

7. Ĉiu Ŝtato zorgos, ke generale la oficistoj, kiuj senpere 
rilatas kun la gentaj malplimultoj, komprenu ilian lingvon, 
kaj ke la leĝoj kaj oficialaj komunikoj estu tradukataj en la 
lingvon de tiuj malplimultoj.

8. La kontraktantaj ŝtatoj sin devigas, Ĉe transcedo de 
teritorio aŭ Ĉe aŭtonomigo de teritorio en suverena ŝtato, 
priatenti la interesojn kaj dezirojn de la koncerna loĝantaro.

9. La interesoj kaj deziroj de la loĝantaro estu laŭeble 
konstatataj per plebiscito (popola vocdonado). Tie, kie la 
loĝantaro konsistas plejparte el analfabetuloj, senpartia enketo 
pri la opinio kaj situacio de la koncerna loĝantaro estu 
farata per alia procedo.

10. Krom la kazo pri konservado de ia status guo, la 
plebiscito ebligu la elekton inter la jenaj solvoj: transcedo 
al alia ŝtato, aŭtonomeco en la suverena Ŝtato aŭ en unuiĝo 
kun ĝi, absoluta sendependeco. Tie, kie al la vocdonado 
estas proponataj pli ol du solvoj kaj neniu ei ili atingas 
la absolutan plimulton, dua vocdonado okazu pri la du solvoj, 
kiuj ricevis la plej grandan voĉonombron.
,  / / . L a  vocdonado estu aparte kalkulata en kiel eble 
plej malgrandaj teritoriaj unuoj (distriktoj, komunumoj, k. t  p.) 
por ke divido de la teritorio povu efektivigi konforme al la 
vocdonado, tiom kiom permesas la celo de la teritoria 
transcedo.

12. La reguloj pri la voĉdona rajto kaj pri la arango 
de la plebiscito esto fiksataj por Ĉiu aparta kazo, Cu per 
speciala konvencio, Cu per intemacia arbitracio.

Trad.: A. P.
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IOo «tesala hebreoj? Kutime oni parolas en nehebreaj 
«Miaoj J fi hebrea religio, sed tre malofte oni aŭdas «ehe-
i ** bebrea P°P°Jo- Tamen estas maljusta
p# JuH l S i i i i  formas nur religian komunumon. 
Efektive te religio ludis ĝis la lastaj jardekoj la plej gravan
mlon en ia hebrea vivo. Sed en la lastaj jardekoj la reli
gieco de ia hebreoj multe malfortigis. Malgraŭ tio la nere
ligia parto de la hebreoj apartenas konscie al la hebrea 
„komunumo.- Tio montras al ni, ke tiu-ĉi komunumo ne 
estas religia, sed nada. La hebreoj mem neniam opiniis 
alie, lli navas sian propran hebrean lingvon, kies literaturo 
ne Cesis disvolvigi de la plej antikvaj tempoj ĝis hodiaŭ. 
Vere, ĝis la plej lasta tempo la hebrea lingvo estis sole la 
lingvo de la oficiala diservo kaj de la literaturo. Sed de 
post la lastaj du jardekoj la hebrea lingvo fariĝas viva 
lingvo en la bujo de la hebreoj en ĉiuj landoj kaj precipe 
en Palestino. Ciuj lernejoj en Palestino, unuagradaj kaj 
mezaj, uzas por la instruo sole ia lingvon hebrean.

Estas kompreneble, ke la hebrea nado, kiel ĉiuj aliaj, 
zorgas pri Ia konservado de sia memeco, de sia nacia ka
raktero, kaj klopodas fortigi sian situacion en la mondo. 
Dividite inter ĉiuj popoloj de la mondo, suferante preskaŭ 
en eiuj landoj de pli aŭ malpli granda malamo, kiun oni 
nomas antisemitismo, la popolo hebrea ne povas disvolvi 
libere siajn nadajn ecojn, siajn nacian kulturon. Por doni 
al la hebrea popolo la eblon de libera, sendependa vivo 
estis kreata antaŭ dudek jaroj ia hebrea nacia movado, konata 
sub la nomo Sionisme. Antaŭ la nuna milHo oni malmulte 
audis en la nehebrea mondo pri tiu-ĉi movado. La milito 
elkovis la sufiismon sur ia supron de la politika vivo. 
Predpe en la landoj latinaj oni multe interesigas pri la 
sionista solvo de la hebrea problemo. Nahum Sokolova 
membro de la centra komitato de la tutmonda sionista orga
nizajo, vizitis antaŭ kelkaj monatoj eminentajn personojn en 
Francujo kaj Italujo, kaj ĉie li ricevis la aserton, ke la reg
istaroj (franca kaj itala) apogos Ĉiujn pasojn por la realigo 
de la Sionisme. La papo, Ce kiu Sokolova havis aŭdiencon, 
diris al H: „Ni estos bonaj najbaroj."

Kiuj do estas la postuloj de la sionismo? U  oficiala 
sionista programo diras: *La Sionismo celas krei en Pa!es~ 
tino intemacirajte garantiitan hejmon por la hebrea popolo. “ 
La Sionismo volas, ke oni garantiu al la hebrea popolo 
rajton de libera koloniigado kaj de autonoma vivo en Pales
tino. La Sionismo ne celas formi memstaran Staton, ĝi ne 
celas deŝiri Palestinon de Turkujo. La hebrea nacio, kiel 
tia, en la nuna milito estas neŭtrala. La hebreoj, partopren
antaj la militon, batalas ne kiel hebreoj, sed kiel burgoj de 
siaj landoj. Kiel hebreoj ili havas nenian kaŭzon esti kon
traŭuloj de Turkujo. Ili volas nur internacian garantion de 
libera hebrea koloniigo de Palestino. Al kiu ajn ŝtato Pales
tino apartenos estas por la Sionismo principe egala. Sed 
post kiam la lando nun apartenas al Turkujo la Sionismo 
havas Denian kaŭzon deziri la deiron de Palestino. En 
ambaŭ partoj de Ia militantaj popoloj oni nun multe parolas 
pri la Sionismo, kaj oni diras, ke hebrea koloniigado en 
Palestino estos grava faktoro por la disvolvo de europa 
kulturo en la proksima oriento. Efektive la hebrea koloni
igado faris en la lastaj jardekoj tre multe por la vivigo de 
la dezertaj lokoj de la sankta lando. Multe pli ĝi povos 
atingi, se la rajto de hebrea koloniigado estos internacie 
garantiita. Autonoma hebrea centro en Palestino solvos por 
ĉiam Ia hebrean problemon, ĝi donos al popolo de pli ol 
dektri milionoj la dilon de libera, sana vivo, kaj ĝi forŝovos 
la limojn de Eŭropo ĝis la Eŭfrato.

Por ol, Esperantistoj, estas interese sdi, ke ankaŭ 
Zamenhof estis ano de la sionista ideo, kaj ke li fondis la 
unuan sionistan asocion en Varsovio.

D-ro Otŝvŭnger (Ĉem).

Progresoj de ia kontraŭalkohola legaro
antaŭ kaj dum la milito

ii

Usono; Tie la malpermeso de I’ alkoholo havas tute alian 
historion ol en Rusujo. La movado datas de la komenco 
de I XIX» jarcento; kiel preskaŭ ĉie oni estis komencinta kun 
predikoj por modereco kaj, kiam ili nenion efikis, kun abs
tinencaj societoj. Estis, se mi bone memoras, en ia dua 
duono de I' XIX* jarcento, kiam oni enkondukis la lokajn 
malpermesajn legojn (Locai option). Ili rajtigis la gevirojn 
de komunumo malpermesi per vocdonado (ekzemple plimulto 
de Ia du trionoj) Cian vendon de alkoholaj trinkajoj sur la 
loka teritorio. Tiel ĉiuj permesoj por alkoholaj restoracioj 
estas nuligebla). Do, en Rusujo, ordono de la aŭtokrato; 
en Usono, libera decido per popola vocdonado. Tiu lasta 
procedo iras malrapide, sed certe, En la ŝtatoj Maine iu 

cal Dom atingis jam antaŭ longe Statan malpermeson, sed 
ĝi estis multfoje enkadrata, tiel ke poste ia abstinenculoj 
preferis ia maipli rapidan vojon de la loka malpermeso.

La en 1852 de Coon fondita bontemplana ordeno 
(J. O. G. T.) kreskis en Usono ĝis preskaŭ 700,000 membroj 
sed poste malmultigis, kaj estis anstataŭata de partio por 
la malpermeso. Kie la loka malpermeso estis sufiĉe fortika 
oni enkondukis  ̂ malpermesojn por distrikto kaj poste po  ̂
ŝtato. Gis antaŭ nelonga tempo la importo de alkoholo de 
Stato al alia ne povis esti malpermesata, kaj tiel estis mal
facila igi la malpermeson efika. En la lastaj jaroj la pro
gresoj de la lokaj, distriktaj kaj Stataj malpermesoj fariĝis 
grandegaj. ®

Hodiaŭ el la 48 ŝtatoj de Usono, 24 enkondukis la 
Statan malpermeson. Kalkulataj kun Ia distriktaj kaj komun
umaj malpermesoj de ia aliaj ŝtatoj, tiuj .sekaj “ teritorioj 
ampleksas 66 % de la tuta loĝantaro de Usono kaj 85 % 
de la tuta teritorio. Sed la plej multaj urbegoj New York, 
Philadelphia, Chicago, k. t. p. ankoraŭ malespere baraktas 
kontraŭ tiu decido. Certe tiu malpermeso ne estas ĉie egale 
respektata, des pli ke la privata aĉeto el „ malseka * ŝtato 
ne povas esti malpermesata. Sed la vendistoj de alkoholajoj 
multege trograndigis tiujn neperfektajojn por miskreditigi la 
malpermesajn legojn. Usono farigos certe, post ne tro mal
proksima tempo, tute libera je ĉia alkoholaĵo.

En Kanado la alkoholmalpermeso progresas sur ia sama 
vojo kiel en Usono, sed eĉ pii rapide. La I januaro 1916 
la provincoj New Brunswig, Prince Eduard Island, Alberta 
kaj Nova Scotia ekhavis sian malpermeson. Dum 1916 
sekvis la provincoj Manitoba, British Columbia, Ontario kaj 
5askatschewan. Restas ankoraŭ la provinco Quebec kaj la 
teritorio Tukon. Sed 24%  de la komunumoj de Quebec 
estas jam „sekaj". Jam komencas movado por la plena
malpermeso de ĉiuj alkoholajoj en tuta Kanado. Verŝajne 
ĝi baldaŭ efektivigos.

Oni do povas antaŭvidi la tempon, kiam tuta Nord- 
Ameriko estos liberigata je la alkohola veneno.

En Svedujo la tie eltrovita, sed de la komenco nesukcesa 
Gotenburga sistemo estas plej akre kontraubatali de la 
abstinenculoj. Tiuj ĉi postulas la lokan malpermeson, Prof.
D-ro Bergmann eĉ la Statan. La plimulto de Ia popolo estas
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abstinenca kaj inter 2409 komunumoj, 1424 iie havas trink
ejon. La dua ĉambro voĉdonis preskaŭ unuanime por la 
Joka jplpermeso. Sed fa «mfa Ĉambro, elektita kun limigita 
voĉdonrajto kaj Ĉefe konsistanta el feŭdaj konservemaj ele
mentoj, malpermesis ankoraŭ duni 1916 tiun leĝon per 85 
kontraŭ 52 voĉoj. En Svedujo la abstinencaj societoj, ĉefe 
la Bontemplanoj de diversaj specoj kun 200 ĝis 350,000 
membroj, estas granda potenco. Tiel staras la aferoj nun; 
ankaŭ fle «ertata batato prepariĝas.

En Norvegino la Gotenburga sistemo (vendo de brando 
per privilegiitaj societoj) estis praktikata multe pli bone ol 
en Svedujo, i. e, kun pli severaj limigoj de la atingota 
profito, k. t. p. Tamen oni forlasis ĝin jam je la fino de 
Ja XIX* jarcento je la favoro de la loka malpermeso laŭ la 
Usona modelo. Tiu faris bonajn progresojn. La abstinencaj 
societoj en Norvegujo estas tre fortaj. La Parlamento elektita 
en 1915 enhavas, kroni duono de abstinenculoj, multajn par
tianojn de Ja malpermeso, tiel ke severaj leĝoj estas atend
ataj. En la armeon kaj militŝiparon oni enkondukis dum la 
milito Ja plenan abstinencon.

Danujo: Tie estas Interesa situacio. Islando kiel la in
suloj FSr-Oer havas la plenan malpermeson de malmultaj 
jaroj, kaj pro sia izoleco povas ĝin efektivigi facile, kaj je 
sia granda profito. Danujo staras longe malantaŭ Novegujo 
kaj Sveduja, sed la enkonduko de la virina voĉdonrajto 
multe antaŭenirigis la dancojn de T malpermeso. Sekve la 
200,000 organizitaj danaj abstinenculoj preparas viglan ag
adon por Ja Ŝtata malpermeso.

Finlanda; Antaŭ la milito la tiea abstinenca movado 
estfs ta plef ■forta en Eflropo. La granda plimulto de I' po
polo estis abstinencema kaj voĉdonis malpermesan leĝon, 
sed ĝi ne estis aprobita de la caro. Kiam do la sama caro 
ordonis en aŭgusto I £14 la malpermeson por tuta Rusujo, 
li plenumis, versajne nekonscie, la deziron de la Finlandano}. 
Oni jam raportas pri rimarkindaj sukcesoj atingitaj Ĉe la 
malplimulto ankoraŭ supermezure trinkanta parto de ta popolo.

Britujo: Rilate ia uzadon de la alkoholaj trinkajoj ekzistas 
grandaj diferencoj en Britujo; precipe la trinkado de la vir
inoj estas disvastigata, La kontraŭalkohola movado disvolvigis 
forte jam en la dua parto de Ia XIX» jarcento, kaj la J. O. O. T., 
alportita de J. Maflins el Usono al Britujo, bone sukcesis. 
En la XX» Jarcento, ĝia progreso, kiel tiu de la tuta absti* 
nenca movado, haltis, escepte en Skotlando, kie oni alcelas 
la lokan malpermeson.

La milito ekskuis la registaron sub la gvidado de Lloyd 
George, ĉe  dektri milionoj da homoj, kiuj laboras por Ia 
Stataj interesoj sub la „Board of Contro!*, la vendado de 
alkoholo estis permesata preskaŭ nur dum Ia horoj de la 
mangoj kaj la uzade de sanaj nutrajoj kaj de senalkoholaj 
trinkajoj estis Clei subtenata. La sukceso estis meza mal
pligrandigo de pli ol la duono de la arestoj pro ebrieco. 
(Ekzemple: 2000 kazoj semajne dum 1914 kaj nur 940 en 
marto 191 fi).

Per tio Ia abstinencaj societoj estis kuraĝigitaj; ili pos
tulas nun la plenan malpermeson de ĉiuj alkoholaj trinkajoj 
dum la milito kaj ses monatojn poste. Ili kolektis du mi
lionojn da subskriboj kaj ia samon postulis de la Parlamento 
mil nobeloj, sciencistoj kaj pastroj. Nuntempe oni ekesperas 
almenaŭ plenan malpermeson de I’brando. Oni multe atendas 
de Lloyd George, kiu siatempe klopodis por plena abstinenco.

Aŭstralio kuj Nova Zelando: Krom severaj reguloj pri 
la vespera fermado de la restoracioj, k. t. p., kiel en Anglujo, 
ĉiuj ŝtatoj de la Australia Ŝtatunuiĝo bavas nun la lokan 
malpermeson; la situacio estas do simila al tiu en Usono 
kaj Kanado. La loka malpermeso ekzistas jam pli tenge en 
Nova Zelando, kie la virinoj havas la vetoorajton, kaj la 
plena Stata malpermeso estas antaŭ videbla.

Aliaj britaj kotornoj: Tie la cikonstancoj estas diversaj
laŭ la loganta». Buddistoj kaj Mahometanoj inklinas a! 
abstinenco, kvankam la malpermeso de  la Korano esias de 
la lastaj ĉiam pli malsevere interpretata. Dum Kanado, Ana
tolio kaj Nova Zelando memstare progresis, estas ĉe la 
aliaj kolonioj atendebla, ke pli forta iniciato venos de la 
patrina lando. .

En Nederlando la abstinenculoj longatempe renkontis 
multajn malfacilajo}!!. La ebrieco estis disvastigata* ka} pni 
priridis la alvokon «Sluit Ŝchiedam* (fermu k  brandejoj^. 
La „tempefenea* societo .Volksbond* (por tiel nomata 
modera konsumo de la alkoholoj) ne multe sukcesis, kiel
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preskaŭ ĉiuj tiaj societoj por modereca Tamen Oni atingis 
certan malmultigon de la trinkejoj, kiu iomete utilis, ĉ e  la 
unua kontraŭalkohola kongreso en Hago en 1893 la situado 
de la abstinenculoj estis tre malcerta, sed ĉe la dua (1911) 
la abstinenculoj jam estis multe pli fortaj ol la moderuloj, 
„temperenculoj\ Kun la helpo de Prof. van Rees, la mov
ado estis de mi revigligata, kaj nun laboras 73 logioj de 
neŭtralaj Bontemplanoj kun bona sukceso*

Dum la milito 600,000 loĝantoj petoskribis por ia rajto 
de loka malpermeso. La registaro malpermesis uzi tritikalojn 
por brandfabrikado kaj eksporti brandon.

Francujo: En la siatempe tiel toodeifa Francaj©, la alko
hola malsanego fariĝis iom post iom la plej terura en tuta 
Eŭropo. Ekzistis antaŭ la milito nur kelkaj malfortaj grupoj 
de Ia svisa Blua Kruco kaj de la Bontemplanoj. Ankafr cit
inda estas Generalo Gallien], la abstinenca militministro, klu 
multe kontraŭbatalis la alkoholon en Madagaskaro kaj poste 
en Marseille kaj aliaj urboj vigle klopodis kontraŭ ia pre
tendoj de Ia interesatoj kaj brandfaristoj. — Durii .februaro 
1915 la Parlamento plene malpermesis la absinton. De tiam 
la «Ligue nationale contre ralcoolisme* kaj Ribo! daŭrigis 
atentigi pri la alkohola dangero.1 Novaj societoj fondas. 
Oni nun alcelas, laŭ rusa modelo, la malpermeson de la 
brandfarado, almenaŭ dum la milito, sed Ia potenco de la 
trinkejestroj estas terura. Ili grave influas la balotojn, kaj 
la Parlamento apenaŭ kuragas batali kontraŭ ili. Nova leĝo 
pri Ia vendo de alkohoiaĵoj estis nun akceptita, sed bedaŭr
inde jam nun gravaj lumataj finias, ke mankos la kuraĝo 
severe ĝin apliki.

Germanujo mobilizis malpermesante la uzadon de alko
holaj trinkajoj. Tie Ia abstinenca movado faris antaŭ la milito 
malrapidajn, sed certajn progresojn. Antaŭ tridek jaroj ĝi 
estis preskaŭ nekonata kaj la „temperenculdj“ malestimis la 
malgrandan nombron de la principaj abstinenculoj. Hodiaŭ 
la promodereca partio perdis influon, kiel en Ciuj landoj. 
Kontraŭe, en 1914 ekzistis 80,000 Bonteinplanfcj, 59>,600 
membroj de la Blua Kruco, 45,000 membroj de la absti
ne neaj katolika! societoj (krom 160,000 Infanoj) kaj multa} 
malgrandaj abstinencaj societoj, entute pli ol 200,000 per
sonoj, ne enkalkulante la junulojn. Malgran tio la registaro 
ne montris sin tre energia durii la minto; la permesoj kaj 
malpermesoj estas tre diversaj laŭ la regionoj. La brattd- 
farado estis limigata, fine kvazaŭ monopoligata. Tamen, 
malgraŭ la granda manko de vivrimedoj, oni misuzis not
indajn kvantojn por la ^brileido cle alkoholaj, d o se th  
valoraj, trinkajoj.

En Aŭstrio ne multo okazis antaŭ la milito. Notindaj 
estas la abstinenca laborista societo kaj la neŭtralaj ®dn- 
templanoj kun malmultaj miloj tla membraj. Oni mobilizis 
sen malpermeso de la alfcololo, iiaj la araneoj kentfsŭ bier
a j  brandfarado estia angoras malpli energiaj Gl en Germanujo.

En Hungaruja batalis preskaŭ nur la Bontemplanoj. 
Dum ia milito oni malpermesis al la stacfestroj d&deteigi 4

* Ca Franculo estas kutime nomataj alkoholaj trinkajoj la brando lu i  
de forta biero dum I* ▼ii» a*  estas alkalkulata hrfer la alkohola] trididtfoj.'
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El* te Balkanlandaj mi mera fondis en ISIO kelkajn 
B oatopJ^ i tofojn «o Bulgarujo kaj Turkujo, Er Semujo 
la sukceso estis notinda. En la ordeno troviĝas ekzemple 
5000 abstinencaj Skoltoj. La malto preskaŭ Hoa detruis. 
En Turkujo la Mahometanoj lerni* la trinkadon tiel bone 
Uei.tiuj en Alĝerio. La tiama grandveziro Hakki Paŝa diris 
ai mi tute naive, ke Ii tre Satas trinki kelkajn glasojn de
Pordeaux-vino,

En Italujo mi fondis «fi 1909 Bontempe loĝion; du 
aliaj sekvis, Ciuj en Milano. Antaŭe ekzistis tute malgranda 
abstinenca societo sur protestanta fundamento kun Junuleto 
«Bene Sociale''. Cio nun ripozas malgraŭ la favoraj per
spektivoj de ia kontraŭalkohola kongreso en Milano 1913.
La itala registaro ordonis la fermon de la restorado! ie
IO h. 1

En Svisujo komencis la Blua Kraco en 1875, en 1890 
venis la Kontraŭalkohola Ugo kaj en 1892 la Bontemplanoj. 
En la okdeka jaro la Konfederacio enkondukis la alkoholan 
monopolon, tiel interesigante la Kantonojn al la vendo de 
brando. Estis provo el la modereca periodo, plikarigi la 
brandon je ia favoro de la malpli dangeraj trinkajoj: vino 
kaj biero. La rezultato de tia kiel de ĉiuj similaj provoj 
estis tre modesta; la abstinenca movado restis tre necesa 
kaj disvolviĝis.

Krimo de absintulo okazigis en 1905 popolan movadon. 
Initiato de la abstinenculoj por la plena malpermeso de la 
absinto, malgraŭ la malrekomendo de la registaro, estis 
akceptata kun granda plimulto per popola voĉdonado.

Hodiaŭ ia abstinencaj societoj en Svisujo havas prok
simume 53,000 plenaĝajn kaj 62,000 junulajn membrojn; 
do proksimume 3 % de la loĝantaro estas organizataj absti
nenculoj. Oni komencas nin serioze atenti.

La mobilizo de 1914 okazis sobre, ia influo de la 
registaro kaj de multaj bonintencaj oficiroj havigas favorajn 
rezultatojn en ia armeo. Notinda estas la societo por soldata 
bonfaro, fondita de virinoj kun subteno de la militestraro. 
Gi havigas al la soldatoj multajn senalkoholajn kunvenejojn, 
simile al ia Kristanaj Unuigoj de junaj viroj en Anglujo. 
Baldaŭ post la militeksplodo oni malpermesis Ĉiun brand- 
faradon el tritiko. La abstinenculoj alcelas, ke oni malper
mesu Ĉian misuzadon de manĝajoj por alkoholaj celoj: 
rizo, sukero, fruktoj, k. t. p. Plie, ili deziras plenan mal
permeson de P brandfabrikado kaj esperas iam atingi la 
lokan malpermeson.

En Hispanujo, Portugalo  kaj arekujo nenio estas farita. 
Oni diras, ke en Rumanuja la registaro, intencis malpermesi 
la brandon.

Belgujo estis antaŭ la milito preskaŭ en ia sama situacio 
kiel Francujo. Laŭ nia scio, la abstinenca ^tatministro Van- 
dervelde ricevis de la belga registaro la komision ellabori 
kontraŭaHrohoian leĝon.

En Japanujo ekzistas malgranda nacia abstinenca societo 
laŭ la angla modelo. Ankaŭ tie bedaŭrinde kreskas la trink
emo de ia antaŭe tre modera popolo.

Ĥinujo sciis bone sin memdefendi kontraŭ la opiuma 
danĝero. Ni ne dubas, ke ĝi ankaŭ kapablos batali kontraŭ 
la eŭropa alkohola influo.

k* nova ^publiko Panama enkondukis sub la gvidado 
de Usono la plenan malpermeson kaj prosperas sub ĝi.

Krom tio nenio speciala estas notinda pri centra kaj 
suda Ameriko.

trinkajoj kai plimalpli sukcese ĝin kontraŭbatalas. El fa 
faktoj anka» klare vidigas, ke la bonintencaj admonoj al 
modereco, kaj la por tiu celo fonditaj societoj tre malmulte 
efikis. Jam de multaj jarcentoj la modereco estis predikata, 
kio, ĉar la grandaj interesoj de la alkoholvendistoj pli multe 
pezas ol la publika bonfarto, ne malhelpis la plian enalko- 
holiĝon de la Eŭropaj popoloj. Kontraŭe, ia severa principo 
de plena sindeteno de Ĉiu alkolola trinkajo montriĝis ĝusta. 
Gi sole estas klara, senescepta, kaj lasas neniun lokon por 
kompromisoj. La sperto multfoje pruvis kiel bone kaj felice 
multaj milionoj da homoj povas vivi sen alkoholo, kaj kie! 
progresas la landoj, kies ekonomia laborforto sin direktas 
al utila produktado. La alkohola demando estas, krom la 
milito, la plej grava de I'nuntempo. Ni esperu, ke ĝi 
estos en sia tuta socia amplekso komprenata de ĉiuj, kaj 
ke multaj havos la energion, akcepti la oferton de plena 
sindeteno por la bono de I’ homaro.

Pro/ .  D-ro A. Forel.
Trad.: Ed. St.

* NOTOJ *

. . P o r  la infanoj. —- Kun ia helpo de U plej bonaj nun
tempaj verkistoj, la rusa literaturisto Makslm Gorki penas ferei por- 
infanan libroserion, kiu enhavos la biografiojn de Ia grandaj spiritoj 
de ia homaro. Li mem eldonos la librojn. .En la nuna tempo, 
skribas la rusa verkisto, neniu pli ol la infanoj bezonas nian atenton. 
Ni plenaĝuloj baldaŭ foriros el tiu mondo, ni lasos al niaj infanoj 
tre mizeran he reda jn ,  tre malĝojan vivon. Tiu milito estas la tus
ebla pruvo pri nia morala malforteco, pri la dekadenco de nla kulturo. 
Ni do rememorigu al la infanoj, ke ne ĉiam la homoj estis tiel mal
fortaj kaj malbona), kiel ni, ho vel estas. Ni rememorigu al ili, ke 
ĉiuj popoloj havis kaj ankoraŭ nun havas grandajn homojn, noblajn 
korojn! Estas necese tion fari ĝuste en la nunaj tagoj, kiam venkas 
la krueleco kaj la besteco.*

Prava estas la rusa verkisto: la sekvonta generacio bezonas 
noblajn ekzemplojn kaj precipe alian literaturon ol tiun naskitan 
de la milito. Kiu ne rilatis kun infanoj, tiu ne povas sd i ĝis kia 
grado la infanoj estas venenitaj de la milita literaturo. Ni 
konstatis ĉirkaŭ ni terurigajn ekzemplojn, kaj ĉiutage vidas, ke 
epidemie disvastigas la malbono. Anstataŭ laŭdegi la mortigadon, 
oni, kiel diras Oorki, inspiru al la junularo la amon kaj la fidon 
al la vivo. Se ni volas, ke niaj idoj vidu pli bonan tempon, ni 
preparu ĝin por ili, ni zorgu, ke la heredaje de ni lasota ne estu 
tro peza por ili. ĉ iu j  virinoj kaj patrinoj havas la devon, veki en 
ia infana animo Ia deziron, agadi pli bone ol ni kaj la konscion pri 
itia prirespondo. — Komunikita de la Monda Unio de la Virinoj, 
Geneve.

«* P

El la citita fakto montrigas, ke fie kleraj homoj ekkom- 
ŭs la gravan danĝeron de k  uzado de Ciaj alkoholaj

En la eduka problemo kuŝas la granda sekreto de la perfektigo 
de I’ homaro. — Kant.

La edukado povas cion, eĉ dancigi ursojn. —- Leibnitz.
Plej grava estas la anua edukado; ĝi nekontesteble apartenas 

al la virinoj. — J. J. Rousseau.
Kiu ne volas, ke la kampulo sciu legi kaj skribi, tiu sendube 

eltiras renton el lia malklereco. —  Mirabeau.
La estonto de  la infanoj ĉiam estas la verko de iliaj patrinoj.

Napoleono.
Nur dum la juneco estas forĝebla la homa spirito. — Pitagoro.
La edukado kreas pii da honestaj viroj ol ia naturo. — Demokrito.
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La ledovendisto
De F e l i !  MOschiln

Lia dezi ro ne estis supermezura. Ĝis U kvindeka jaro li volis 
diligente labori, sed poste li vendos sian ledokomercon, ie instalos 
sin kiel rentulo kaj guos la vivon.

Kaj ĉar li deziris tion sincere kaj senlace, ankaŭ evitis ĉiun 
deflankigon de r  vojo de honesta ieda komerco, lia idealo fari; 
realaĵo je la esperita epoko.

Venis la memorinda tago, kiam lastfoje li eniris sian magazenon. 
Tion li faris kun certa soleno kaj graveco. Kaj li laboris ĉe la pu
pitro kiel ĉiam, staris malantaŭ la vendotablo kaj faris la kutiman 
rondiron tra Ja provizejo, kies vojetojn li estus trovinta en plej 
malluma nokto.

ĉ io  tio estis nun vendita kaj morgan apartenos al alia. l i  ne 
povis malhelpi, ke kelkaj larmoj brilis en liaj okuloj, kiam vespere 
li fermis ia pordon de la magazeno iom pli malrapide kaj pene 
ol ĝis nun.

Sed poste li pensis, ke nun li ja ĝuos la vivon, kaj kun energia 
brakmovo li forjetis ia larmojn el la okuloj sur la manikon, kie ili 
ekbrilis momenton kaj malaperinte lasis nigrajn makuletojn sur la lano.

Tiel la melankolia eksento forpasis, kaj gaje li iris sian vojon. 
Renkontinte belan junulinon ĉe la proksima angulo li ridis al 
Sla vizaĝo.

Ne ke ii estus intencinta ion specialan, tio ne estis lia maniero; 
li tute senkulpe cedis al la bezono ride alrigardi homon, ĉar li 
sentis sin feliĉa.

Nun U estis libera homo, posedanta tiom da mono en la banko, 
ke U ne plu bezonis labori, kiu ĉluhore, kie kaj kiam plaĉis al li, 
havis la Tajlon, pensi pri aliaj aferoj ol pri la ĉiamaj ledoj: pland* 
tedo, superado, ĉevalledo, bovinledo, porkledo, juftledo, sveda ledo, 
glacea ledo, kaprina ledo, marokeno kaj foko! Dlo estu laŭdata, li 
estis liberigata je ilii

La vesperon li trapasigis kiel kutime. Li manĝis, kion la 
mastrumistino metis sur la tablon. Poste li legis, kion lia gazeto 
bonvolis alporti al li. Je la naua kaj duono li metis sin en la liton, 
unue kvin minutojn sur ia maldekstran, poste definitive sur la 
dekstran flankon, kiel li kutimis de multaj longaj jaroj.

Kiam li vekigis, estis jam la duono post la sepa. Li ektimis. 
Je la oka li ja devis esti en la magazeno! Li saltis el la lito kaj 
metis la trumpojn.

Sed alvenis la penso, ke li vendis ia magazenon kaj ke de 
nun estos lia sola okupo: ĝui la vivon.

Tuj li forigis la ^trumpojn kaj rampis ree en la liton. Hodiaŭ
ii volis bone plendormi.

Sed la dormo ne volis veni, kvankam li kuŝigis sin unue sur 
la maldekstran,•poste sur la dekstran flankon kaj fine eĉ surla dorson.

Post duona horo li havis kapdolorojn. Li nun devis sin 
starigi, vestigis kaj trinkis la kafon.

Kio nun?
Ĝui la vivon, kompreneble!
Sed kiel?
Li klopodis klarigi, kion de multaj jaroj li estis kompreninta sub 

guo de la vivo. Sed tio ne estis tiel facila. Li ekvidis, ke fakte li 
neniam Imagis ion certan.

Pri la v iv d ad o  li ne sciis pli ol pri la ĝojoj de la ĉielo, cefe, 
ke devas esti io bela. Sed kio? Certe io, kio ne rilatas al leda 
komerco. Li estis ja vendinta sian magazenon por ĝui la vivon. 
Tamen ii ne antaŭvidis, ke tio postulos tian pripensegon.

Li ne perdis kuracon. Malfacila estas ĉiu komenco, do, rekte 
antaŭen! Cu li ne aŭdis de tiu kaj alia, ke ili guis la vivon? Certe. 
Li nur bezonis vivi kiel lli, tiam Ua deziro certe efektivigos.

Unu trinkis bongustajn vinojn kaj fuoris multekostajn cigarojn.
Aha, j ra  jam estas! Ni notu do: vinoj, cigaroj!
Alia ĉiam promenigis beletajn junulinojn, {iutage alian.
Ni notu: larmaj fraulinoj!
Tria legis librojn, rigardis bildojn, andia koncertojn, itis en 

la teatron. ;
Ni notu ankaŭ: libroj, bildoj, koncertoj, teatro! •
Kvara kulis la longajn tagojn sur herbejo kaj rigardis al ta Ĉielo.
Ni notu: kuli sur herbejo, rigardi ĉielon!
Kvina vojagis tra la duona tnondo.
Do: vojagi!
Nun sufiĉis: vinoj, cigaroj, junulinoj, libroj, bildoj, koncertoj, 

teatro, herbejoj, ĉielo, vojagoj. . .
Kaj U provis la diversajn receptojn, unu post la alia.
Sed la vinoj faris al li kapdolorojn, kaj la cigaroj difektis 

la stomakon.
De la junulinoj li baldaŭ retirigis; en ĉiuj rilatoj fli postulis 

multege, kaj pli ol li Satis lli maltrankviligis lian noktripozon.
Super la libroj li ekdormis; bildoj estis ai li tute egalaj; en la 

koncertoj li morte enuigis, kaj rilate la teatron li pensis, ke gi ne 
valoras la monon.

Sur la herbejoj li kaptis reŭmatismon, kaj la ie lbrilo  dolorigis 
liajn okulojn.

Kaj kiam li vojagis, ii pensis, ke ĉio estas same kiel ĉe li.
Malbona estis lia vivguado. Alvenis sendormaj noktoj. Antaue 

li neniam havis tiajn.
Ah, kial li vendis la magazenon? Kiel bele estis komerci kun 

ledo. Vinoj, cigaroj kaj junulinoj neniel egalis bonan magazenon.
Li kunigis sian kuregon, iris ĉe la nova posedanto kaj demandis, 

ĉu li povus reaĉeti la komercon. Sed la alia nenion volis sdi. 
„ĉu eble li havus lokon por l i ? '  Ne! .Ankaŭ ne, se li ne pos
tulus salajron?*

Tiam la nova posedanto montrigis cedema kaj akceptis lin kiel 
pro v ize j estron. La kvindekjarulo dankis plenkore.

Nun li estas denove ĉe sia ledo: plandado, superledo, ĉeval
ledo, bovinledo, porkledo, juftledo, sveda ledo, lakledo, glacea tedo, 
kaprina ledo, marokeno kaj foko. De la oka matene ĝis la sesa 
vespere li laboras. Salajron li ne ricevas.

Sed li guas la vivon!
Trad.*: Ed. Stettler.

1 El kolekto de Svisaj Aŭtoroj. — Heber 4  Comp., Frauenfeld, 1917.

AL niaj abonantoj
La plimulto de la abonoj al nia gazete finigas en la 

monato decembro. Ni tre petas niajn legantojn, ke ili bon
volu sendi sian redbonon tuj post la ricevo de tiu ĉi N-ro 
(5 Fr., svisa valoro, por la ordinara eldono; 6 .25 Fr., 
por la luksa eldono).

Pro la kreskanta plialtigo de la paperprezoj, la mobilizo 
de multaj samideanoj, la malhelpoj de la cenzuro en pluraj 
landoj, Ui gravaj monkurzaj diferencoj, nia gazeto vivas 
en nefacilaj ekonomiaj kondiĉoj. Por ke gi povu daurigi 
sian taskon, aperante same ofte kaj samamplekse kiel gis 
nun, necese estas, ke ĉiuj abonantoj restu al g i fidelaj kaj 
regule repaga sian abonon. N i konscias, ke aperante eĉ en 
la nuna tempo nia organo utile servas la interesojn de la 
Esperanto-movado. Kiu tion komprenas, subtenu nin efike/

K
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KRONIKO

Mi M te , ke oai beo vola n s a  Ciujn koamnikajojn «tuajn por u  redaktado 
da ifu k«>«£ko ttomoaate antaŭ ta SO». NI p le n »  «aprato» aujo Informojn pri 
kano}, paroladoj, sovaj grapoj, {«atoj, k. t  p., ka] — Urna kiom IM havas m itralan 
karakteron — komunikojn de ia tuciaj societoj, klea o rm o  «rtas momeat* 
Mimompiti,

Aŭstrio-H ungario.
iro starigis dum ia pasinta jaro inform

oficejon por la fremduloj. Nia tiea Del., S-ro Jeno Forcier, kaptis 
la okazon por ia propagando de nia afero. Per siaj klopodoj H 
sukcesis veki intereson por nia «ingvo ĉe U direktantaj pemonoj, 
kiuj promesis, uzi Esp. por ia propagandaj celoj de la nova oficejo.
— Cervenf Kostelee: F-ino ŝupichova faris kvar paroladojn pri ia 
historio de Esp. S-ino B. Kejzlarovjl vigle propagandas. — Ege r: 
Kurso por komencantoj kun 20 partoprenantoj kaj perfektiga kurso 
kun IO lernantoj okazas sub Ja gvidado de S-ro K. Heli, Del. 
La kunvenoj okazas ĉiumarde en .Ratskeller*. — Ofakon: S-ro 
prof. Murath, el Olmfltz, faris bone vizititan propagandan paroladon, 
kiun sekvis kurso kun 25 partoprenantoj, gvidata de S-ro Maiwald.
— Komotau: S-ro Murath faris propagandan paroladon antaŭ grand
nombra audantaro. — Oderfurt: S-ro Steinhauer gvidis kurson. 
Nova estas aranĝota. Loka gazeto favore raportis. — Proha: Novan 
elementan kurson gvidas F-ino I .  Dandova, kurson por progresintoj 
instruas F-ino J. Ŝupichovl En ia gazeto .ĉech*, F-ino ŝupichova 
redaktas novan Esp rubrikon. Aperis nova maigranda Esp. lerno
libreto por bohemoj, verkita de F-ino Ŝupichova. Prezo: I Kr. — 
Preno: Kontentiga kurso sub gvidado de S-ro Steinhauer estis 
aranĝita; oni intencas malfermi novan kurson. — Wien: La unuigo 
.Fideleco’ kaj Instruista Esp. Unuigo okazigis novajn kursojn. En ia 
asocio de la kontraŭalkoholuloj, S-ro Fr. W, Illing malfermis kurson. 
La Austria Ligo Esp. arangis diservon je la honoro de sia protekt
antino Sankta Hildegardo. Pastro F. de Paulo Alertan faris la pre
dikon. Poste sekvis impresaj fioroj.

Belgujo.
Antwerpen: S-ro Frans Schoofs gvidas kurson. — Charleroi: 

La grupo kontentige funkcias kaj akiris multajn novajn membrojn.

Britujo.
Bolton: La grupo aranĝis propagandan kunvenon, ĉe kiu parol

adis S-ro Brown. Rezultate de tiu peno tri elementaj, unu mezgrada 
kaj unu altgrada kurseto nun okazas. ~  Bradford: tiumonate estas 
aranĝata propaganda parolado. Kurso okazas ĉe la Mechanica Ins
titute. — Edgware: S-ro T. J. Re» paroladis ĉe la Skoltoj; kurso 
sekvos. — Edinbuigh: F-ino Stewart gvidas elementan kurson kaj 
S-ro Harvey mezgradan. — Giasgotv: Granda kunveno komencis 
la sezonon. S-roj Douglas Buchanan kaj Cedric F. White paroladis. 
Okazas nun kvar kursoj. S-ro White faris paroladojn ĉe kelkaj lokoj. 
—■ Grange-over-Sands: ĉ e  la malferma kunveno de la Literatura 
kaj Scienca Societo, S-ro W. J. Pratt faris utilan propagandan parol
adon pri D-ro Zamenhof kaj Esp., sub la titolo .La vivo de ideal
isto kaj lia ellaborado*. Kontentiga audantaro aŭskultis atente 
kaj simpatie. — Hastings: Estas aranĝita parolado pri la komerca 
valoro de Esp.; la rezultato estis pliaj lernantoj ĉe la kursoj. ~  
Leeds: Du kursoj estis komencataj kun granda nombro da lernantoj.
— Uverpool: La grupo aranĝis sukcesan fest-kunvenon. — London: 
S-ro A. Barton Kent faris gravan kaj tre interesan paroladon pri 
Esp. kaj Ia postmilita komerca rekonstruado. Kursoj estas starigitaj 
ĉe la MorIey College, en Watford, en Muswell Hill, en WiJlesden. 
Fondiĝis B. E. A. Literatura kaj Debata Societo por parola ekzerc
ado tte Esp. — Newbury: S-ro P. J. Cameron faris paroladon. — 
Torqaary: F-ino Mitcalf paroladis en ia Teozofia Salono: la aŭskalt-

antaro sin montris tre favora. — 
okazas du kursoj kon 64 lernanto}, 
gvidas kurson.

Francigo.

Truro: ĉ e  la komerca lernejo, 
-  WalUngford: S-ro S. Jackson

Lyon: La Esp. Rondo arangis ĉiumardan kurson sub la gvidado 
de S-ro Jabceuf. La Socialista Lemejo enskribis la unuan fojon 
Esp. kurson inter la multaj de ĝi organizataj kursoj.

Germanejo.
Dresden: Dum la nuna jaro okazis ĉiumonate bone vizitata 

kunveno de UEA, sub la gvidado de nia fervora Del., S-ro Nicolai. 
Entute 270 personoj partoprenis en tiuj kunvenoj, kie ĉiufoje okazas 
parolado de sperta samideano pri komuninteresa temo. ĉ e  la oktobra 
kunveno de UEA, S-ro Johne Interese rakontadis siajn vojaĝimpresojn 
pri monto Tatra, ĉ e  la novembra, S-ro Schneider parolados pri sia 
ekskurso tra Svisujo kaj Italujo. — Essen: Post publika kunveno, 
20 personoj sin enskribis por nova kurso. — Leipzig: Nova kurso 
estas komencita. S-ro Stucke faris paroladon en ,VolkswohI*. 
Ankaŭ tie kurso estas aranĝota, same kiel en la Saksa Esp. Instituto.
— Mŭnster L W.: t a  dua militkunveno de la Rejnlanda-Vestfalia 
Ligo bone sukcesis. S-ro A. F. Runte faris trafan paroladon pri 
Esp. kaj la milito. Poste estis traktitaj diversaj administraj kaj 
organizaj demandoj. Oni esprimis la deziron, ke dum 1918 okazu 
Esp. germana kongreso.

Nederlando.
Arnhem: S-ro Froweijn sukcese paroladis antaŭ stenografa so

cieto. La grupo donas nun du kursojn. Okazis tre sukcesa bidklet- 
ekskurso en kiu partoprenis 45 diverslokaj samideanoj. — Hago: 
La dua ĉlumonata kunveno en tiu ĉi sezono okazis kun kontentiga 
sukceso. Por la 14 decembro estas preparata Zamenhof-vespero. En 
la gazeto ,De Toekomstige Vrede* (La estonta paco), organo de la 
nederlanda kontraŭmilita Ligo, S-ro C.Chr. Droogendljk verkis artiko
lon pri la neceso de Esp. por Ia paca movado. —- Hardenvijk: Pro 
transloĝo de S-ro Zwaenepoel, la centra oficejo estas nun en la barako 
15* anstataŭ 50«. La I* monata kunveno de la Asocio estis tre interesa; 
multaj»samideanoj ĉeestis. S-ro Demeerseman paroladis pri la ne
ceso de Esp. en Ia lernejoj. S-roj Bonabo kaj Zwaenepoel ankaŭ 
paroladis. — Hengelo: Pro la dujara ekzistado de la klubo, okazis 
festvespero, en kiu ĉeestis ĉ. 200 personoj. Por nova kurso sin 
enskribis 20 personoj. — Rotterdam: Okazas nun du kursoj por 
fervojistoj sub la gvidado de S-roj Woortman kaj Verschoof. Nova 
kurso kun 30 infanoj estis komencita ĉe la Ordeno de Bontempl
anoj ; kursgvidanto estas S-ro J. W. F. Poolen. En la okcidenta 
kvartalo nova klubo estas fondita. Ankaŭ S-ro Poolen estas tie 
kursgvidanto; baidaŭ sekvos alia kurso por infanoj de tiu kvartalo.
— Zeist: Inter la belgaj internigitoj estis fondita grupo .ĉiam 
antaŭen*, kiun prezidas S-ro F. de Baeker. Post ekspozicio okazonta 
en decembro, novaj kursoj estos aranĝataj.

Rusujo.
Kamiŝin: Fondiĝis Esp. Societo, kiu unuigis kun la loka kultur

kleriga komitato. Estas organizataj ekspozicioj, kursoj kaj paroladoj.

Svedujo.
Heisingborg: La klubo aranĝis propagandan kunvenon en la 

Popola Domo. S-ro Backman faris aplaŭditan paroladon. — Stodt- 
hoim: La sekr. de .Verda Stelo', S ro T. Rose ngron, sukcese daur
igas la propagandon. Li komencis la sezonon per granda parolado 
pri Esp. kaj UEA en Ia Societo de la Tea tra mantoj, kies tribuno 
estis bele ornamita per Esperantajoj kaj la portreto de Zamenhof. 
Kurso komencigis. Poste S-ro Rosengren paroladis en la Popola
Domo en Sundbyberg. Klubo fondiĝis. Por la kunto sin enskribis 
38 personoj.
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Svisujo. ■■■
Genike: S-ro R. Rlchez, sekretario ĉe UEA, gvidos korson ĉe 

Ia Kristana Unio de Junulo). — Lausanne: La .Bu Ueti n Faminta*, 
organo de Ja Virinaj Unuigoj de franclingva Svisujo, aperigis, sub 
la subskribo A. S., bonan artikolon pri nia lingvo. — Locarno: 
Nova k tirso estas komencita sub la gvidado de Prof. Olivier. — 
Zŭruh: La gazeto .Merkur*, organo de la svisaj komercovojaĝtotoj, 
publikigas artikolon pri la postmilita neceso de Esp. en la ko
mercaj rilatoj.

Brazi lujo.
Aragejŭ (Sergipe): ĉiuj jumaioj aperigis ilustritaj artikolojn 

pri nia Majstro. — ti e le m (Para): D-ro Nuno Baena aperigas Esp. 
rubrikojn en ia gazeto .Estado de Para*. LI nun direktas kursojn 
en .Seminario* kaj en .Lernejo Baena* kaj per korespondado. — 
Laguna (S. Catharina): Bona artikolo de S-ro A. F. Gomes aperis 
en . 0  Albor*. — Mareto (Alagoas): La gazeto ,Pyrausta* publikigis 
ilustritan artikolon pri D-ro Zamenhof. — Rio de Janeiro: S-ro
i. B. Melio e Souza gvidas kurson ĉe la Normala Lernejo; 60 lern* 
antinoj sin enskribis. S-ro F. Almeida Junior instruas nian lingvon 
ĉe la blindul-instituto Benjamin Constant S-ro Odilio Pinto mal
fermis novan kurson ĉe ta sidejo de Brazila Esp. Klubo.

Meksika jo.
Mexico: i.a grupo sidas nun 53, Avenida Uruguay, oficejo 21. 

ĉ i  donas informojn pri nia lingvo, starigas kursojn kaj organizas 
servojn per Esp.

I

d i v e r s a  J o j

. ' .  E speran to  en la lernejoj.  — Sekve de la Ecclea-eksperi- 
mento pri instruado de nia lingvo al infanoj (vidu 'Esperanto*, 
N-ro 203/204), plimultigas en Angkijo Ia publikaj lernejoj, kiaj 
arangas Esp. kursojn por infanoj. Laŭ la lasta N-ro de  „British 
Esperantista nia lingvo estas nun instruata en Beechstreet CouncH 
School, Eccles, al 120 infanoj. Greenlane School bavas kurson kun 
120 kaj ia Holycroft E lem entaj  School, Keighley, kurson kun 
40 infanoj. Fine, ĉe la Eastvood Giris School, S-ino Beveli!'gvidas 
kurson al UO lernantinoj.

Imitindaj ekzemploj!

UEA en Londono. — Nia nova Del. en London, S-ro 
P. Blaise, fervore agas por disvastigi nian Asocion. Li komunikas 
al ni, ke de la I majo ĝis ia 31 oktobro li ricevis 264 leterojn kaj 
skribis mem 573, el kiu pli ol 150 rilatis al servoj diversaj (serĉoj 
rilate al perditaj soldatoj, perado de leteroj, serĉado pri komercaj 
firmoj, k. t. p.). Monkolekto arangita por favori la disvastigon de 
UEA en angle-parolantaj landoj produktis la sumon de 32 funtoj.

TRA LA GAZETARO

.British E speran t*  (novembro) enhavas artikolon pri 
S-ro Boirac kaj multfakan kronikon.

. .Esperanto Monthiy' (oktobro) publikigas en angia lingvo 
interesan studon de S-ro W. M, Page pri la maniero fondi Esp. 
grupon. Plie aperas .praktikaj sugestoj por instrui al infanoj*, 
propagandaj sotoj kaj konkurso poi geknaboj.

.Franc*-Esperanto’ ( ju l io -a ŭ g u s to )  daŭrigas publikigi 
ekstraktojn c l  jurnalo) pri la morto de aia Majstro. Ampleksa kro
niko, biblografio kaj literaturajoj.

.Germana Esperantisto’ (septembro -oktobro). Eldono A 
enhavas impresojn pri la Esp. tago en Essen, artikolon de Prol.Herr-

mma -pti gerinama afcHbo kaj iatea* 
komunikaj ojn pri la trompistoStephan, bone kona teco  
Eap. rondoj kaj kronikon. En fe eldono B literaturajoj, i. a. frag
mento de .Pan Tadeusz*. i a a s  r  e i t o  d e  l a f g l a  verkisto Mickiewkz, 
majstre tradukita de S-ro A, Grabowski. La scienca aldono ,Es- 
peranto-Spiegel* publikigas legindan artikolon de Sefredaktoro 
Harienfels pri la germana gazetaro kaj Esp. —  En ia novembra N-ro 
oni anoncas, ke pro la paperkrizo ta gazeto apelos de n u a  na* kun 
ok pagoj. Alvoko de Prof. D-ro Dietterle por komuna laboro sor 
la scienca kampo, kroniko, diversaj komunikoj, lingvaj ekzercoj. 
En la aldono .Esperanto-Spieget' aperas resuma Eap. gramatiko 
por kleruloj, de D-ro A. Wadner.

, «Holanda Pioniro* (oktobro) pubikigas artikoleton pri 
Esperantujo dum la milito kun ekstrakto el la raporto de UEA, 
lingvan fakon, b io g r a f io n ,  informojn de la grupoj kaj fremdan 
kronikon. En la novembra kajero, artikolo pii la tasko de UEA, 
lingva fako (artikoleto de S-ro J. L  Brufjn favore de la «ovaj afiksoj 
-iv, mis- kaj retro-, kaj nefavora respondo de la redakcio), riĉa 
kroniko kaj oficialaj komunikadoj.

. •. .La Espero* (oktobro) aperigas alvokon por la I* Skandinava 
Esp. Kongreso en Gotenburgo (6— 10 aŭgusto 1918), kronikon pri 
la sveda kaj norvega movado, literaiarajojn kaj bibliografion. En 
ia novembra N-ro, propagandaj artikoloj svedlingve, bibliografio, 
kroniko, literaturado, letero de la Direktoro de UEA responde al 
plendo pri neapero de la Jarlibro, k. t. p.

.Svisa Espero' (oktobro) aperigas protokolon pri la kun
veno de Svisa Esp. Societo en Bera kaj la daŭrigon de  ia trilingva 
gramatiko verkita de  S-ro de Saussure.

Aliaj ricevitaj gazetoj: .Espe r anio-Raporto' de Centra 
Dana Esp. Ugo (septembro-oktobro), .Nederlanda Katoliko" - (ok
tobro—novembro), .La Esperantisto' de La Plata (septembro).

f M V E R S A l A  ESPERANTO-ASOCIO

OFICIALA INFORMILO

Administraj informoj pri ia jaro I novembro 
1916 ĝis 31 oktobro 1917. —  Kiel ku tim e ni fermis la 
kalkulojn d e  U E A  je  la fino de  ok tob ro  kaj kontrolig is  ilin 
per reprezentanto  de  la Svisa Banka S o d e t o  en  Ĝ enevo. 
Lia raporto , enskribita en la Ceflibro, estas"

La subskribinto  p lenum is  ia  kontro lon d e  la bilanco 
kaj konsta tis  ĝ ian  p lenan  konform econ k u n  la saldoj d e  
la ĉeflibro kaj d e  la specialaj kontoj.  P lie ,  t ra vidinte la 
bankajn  konteltirojn, li konvink ig is  pri la ekzis to  d e  Ia 
bonhavo j  kaj trovis  ĉion en  perfekta o n to .

O enevo, la 16 n o v em b ro  1917 . ĵ .  Sdtmied.
. . . * . '  % i  •*. • . '  * . . .  • * • * ' • «  * .. . ***.  *v .  v,

Bilanco. —  Valoro e n  svisaj frankoj.

Aktivoj

Kaso .
Bankoj
Debitoroj

* *
• .  •

*  A

Perdo de !’ jaro

Er.
Passive/

97.10 Bonhavo Espera nto' 1950.24
2828.80 Kornhavan toj , 157.37
595.55 Konto 1918 ^ . . 106.95

Komerca Kosto . . 386.89
3521.45 2601.45

ISO. — Antaŭa havajo . . ; IU » .  —
3701.45

"  *<• »• i I ’ J  • .  " .  k * < I ' I * t  ki > *  '
* t  . . • • • » * • '  •* . ‘ ; y < . *

.  V * . . . • •  t  ̂  « , • • ' » >»• «

*• ■ • ■ .* • • ,  •  £ * ' *** . . '  ’ • - -  . '  I

3701.45
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ĥ a S f f r  T m  i T  60 konflMvaoh>i bo*
^  V IZ?'. 8, kai 4 ko^thavantoĵ Suldas Fr. 1021.06.

. ,  " i Pi“ i&iS f l i 9! 0  Fr- ^  perdo, Mrt&ĵ y z o j c s t t s  p» aitaol 180 Fr., sed ni suk
c e * ^  parte to r n m a  p *  t k t m  pago de manova,

i>fef la donacoj, kluj sumas Fr. 356. 47. 
Kdre dankante al Ja bonfarintoj ni rekomendas ai «ni Dele
gitaj kaf membroj «iiii stmplan s i s t o j  de'helpadon okaza
alsendi de kelka} pliaj frankoj, transdo de saldo el iu ne
goco kaj aliai por la ekspedinto ne gravaj ofero] povas 
bane efiki, senmita] samideanoj kunhelpas.

^  A  i a  *• .

de tiu Jaro (kaj versajne ankas de la estonta?) 
estos g ;  ricevo de fremdlanda) bankbiletoj, ne Sangecaj pro 
la kurzo. Por relative altaj sumoj .Esperanto" kaj UEA 
havas nun francan, germanan kaj rusan papermonon, klan 
parte ni devis preskaŭ plenvalore akcepti. Restas nur gta 
am^ari laŭpove, kio estas malrapida, kaj esperi, ke baldaŭ 
post ia milito Ia kurzoj egaligos. Kta havis ankoraŭ iluziojn 
pri la utilo de la Spesmila sistemo, bazanta sur Oro, povas 
nun lemi el- la faktoj: la lingvo Esperanto tatigas por Cia 
uzado; la Spesmilo ne eltenis la pruvon. — En paca tempo 
ni akceptis kaj. ree akceptos la fremdajn pagilojn nur je la 
kurzvatoro; tiel ni agas ankaŭ dum milittempo por la Ga- 
rantia Kapitalo, ĝia pligrandigo ne speciale urĝa s, kaj Ia 
enpagoj alcelas ankaŭ favorojn postmilitajn. Kontraŭe ni 
deziras, se eble, eviti saman rigidecon pri la repago de la 
jaraj kotizajoj. En kelkaj landoj  ̂2. SO svisaj frankoj signifas 
nuntempe la duoblon aŭ eĉ pli de la antaŭmilita valoro; 
tiom postulante ni do riskus nenion ricevi. La plej bona 
solvo estus granda, aŭ almenaŭ relative granda nombro da 
membroj, ekzemple 5000. El tiom da kotizajoj, eĉ se ĉiu 
el ili pro la kurzo estus malpli valora ol kutime, ni povus 
vivi. Se ni tion ne atingos, ni estos devigataj fiksi, inter
rilate kun la Cefaj Delegitoj, por ĉiu lando prezojn en nada 
mono, kiuj almenaŭ parte kovros la kurzdlferencon. La 
Markoj, Rubloj, Kronoj kaj aliaj moneroj perdis la duonon 
au pli de sia valoro; plialtigo de triono estus do bone 
pravigita. La samaj motivoj valoras, eĉ en pli alta grado 
por la gazeto „Esperanto*. Pro la plikarigo de ĉio la
elspezoj kreskas, dum por unu abono ĝi ricevas anstataŭ 
5 Fr. ofte nur 2 au 3.

Pri la malprogreso de UEA dum la milito donas indikojn •
ia suba tabelo. Ilia malĝojigeco ne estas kaŭzo malkaŝi la 
veron.

1913
6010

14®
117

6276

Pagintaj Membroj . .
Pagintaj Subtenantoj .
Dumvivaj Membroj . .

Sumo de la Membroj .

Elspezoj pe r  Jarlibro, Fr. 5,120.85 5.848.30 -  1,377.SO 

Spezoj de la Centra Kaso B5.3W.53 1SM3I.25 SW.t5i.Jf

Movado de la korespona. 39,688 40,463 97,415 31,199

1914
6956

136
141

7233

1915
2412

143
144

2699

1916
2468

l l i
150

2729

1917
2191

104
161

2456

297.

18,972

Ceso, ke ni eĉ ne gajnis 50 pliajn membrojn kaj perdis 
multe da mono, Tian jaron ni limigis nin je raporto mo
deste presita; eĉ se oni aljugus la tutan novan perdon de 
263 membroj al tiu eldono, nia #ŝparprocedo estus plene 
pravigata per la granda diferenco de la kostoj. Sciante, ke 
kelkaj membroj ree deziras Jarlibron kaj publike plendis pri 
ne-agado de UEA, ni atentigas, ke Jarlibro kostus ne nur 
pli ol 1500 Fr., sed ankaŭ plialtigus la salajran konton, Ĉar 
la nuna malmultnombra oficistaro ne povus gia ellabori 
Konsiderante, ke pro la milito la Jarlibro nek utilas al Ia 
granda plimulto de niaj membroj, nek havigas al ni novajn 
adeptojn, ni malakceptas la respondon fari tian ruinigan 
elspezon. Gis la militfino aperos do nuraj raportoj

Malgraŭ tiuj faktoj, UEA, tio estas ĝia oficejo, ne estas 
en dangero, finance ĝi povos bone elteni pliajn militjarojn 
per la helpo de la Garantia Kapitalo. Sed estus bedaŭrinde 
uzi la monon de fid elo j, kiuj antaŭpagis por la tuta vivo 
sian kotizaĵon kaj abonon, por kurantaj administraj elspezoj 
faritaj por la profito de miloj da Esperantistoj, kiuj kun iom 
da bonvolo povus ilin pagi mem. Plie estas en dangero 
la morala graveco de nia Asocio. Sep mil organiztaj Esper
antistoj estas certa potenco, du aŭ tri mil malmulte imponas 
al eksteruloj; la nesuba intereso, kiun Ia -Esperantistoj 
montras je sia internacia organizajo senkulpigas ia seriozajn 
kunlaborantojn kaj estas stranga kontrasto al la belaj parol
adoj de niaj propagandistoj. Ke UEA ne povas multe servi 
nuntempe, tion klarigas la cirkonstancoj; ne-esperantistaj 
servoj internaciaj estas malfacile angeblaj, ĉar ofte oni 
bezonus Ia helpon de iu ^tatgrupo aŭ alimaniere riskus, ke 
nevole oni agus aŭ ŝajnus agi kontraŭ la principo de plena 
neutraleco. Tamen UEA atingis Satindajn reaatatojfl kaj jam 
bone sukcesos, se en plena forto gi eliros el la monda krizo. 
Al tiu celo ĉiu Esperantisto helpu.

UEA, reprezentanto de la tutmonda movado, devus mini
mume havi kvar mil aktivajn membrojn. En Ia Intereso de 
la afero ni petas ĉiujn Esperantistojn, precipe ta redaktorojn 
de fcsp. gazetoj, ke ili bonvolu disvastigi nian alvokon Per
vigla varbado oni savu de pereo tion, kio post la milito 
estos plej necesa.

U  Vicdirektoro de UEA:
Ed. Stettler, Financa Fakestro.

R e p a d o  de ia kotizajoj dum 1917. -  Ni ĉi-sube
publikigas, Iau vico de grandnombreco, la nomaron de Ja
u rboj, ĉe kiuj almenaa IO membroj repagis la kotizaĵon 
por

118

T*. s*at,stlko de ^  membroj kaj spezoj ne Naonas ko
mentarion. La salto de ia posta movado dum 19 lo  devenas 
de la perado de leteroj, utila servo nuntempe ne plu farebla
por la «^grandigo de U bezono, la poŝtaj malfacilaĵoj ki 
manko cte oocistoj.

Dum la pacaj jaroj ni povis elspezi por la Jarlibro prok 
simume 80 cent po membro, 40 % de la ricevita kotizata 
kaj tamen kontentige ekzisti. Post unu jaro sen iu genera! 
presaĵo ni nskis en 1916 denove la eldonadon de Jarlibn 
(50 cent. po membro, 123 kontraŭ 302 paĝoj) kun Ia suk

London ...........................
S e v i l l a ................................50
Rotterdara . . . . . .  49
M o s k v o ..................... .....
Lyon . . . . . . .
Wew Y o r k .....................
*~Gravenhage . . . .
P aris ...........................
Glasgovo...........................
Gordoba ; .....................
Ediitbargh . . . , * 
Krtsttanla; . . . . , 
Berna .  .

Dresden .......................
Stocfcĥolm , . , . . .
M ontevideo...........................
Sabadell ...........................
Detio» . . . . . . .

io «e  Janeiro , . . . .  
S t u a r t  . . . . . . .

47
43
42
39
35
33
29
28
27
25
25
22
21
21
20
20
20

Barcelona 
Palma de 
Petrograd 
Liverpool 
Genive 
Lisbon .

Bath .
Gene . 
Haddersfteld 
Magdebarg 
Ufa. .
Zti ridi 
Bradford
Madrid 
Varsovio 
EdsttMMrme 
Firenze .
KjObenhavi» 
Mei bonnie 
NeuehStel

19
19
18
17
15
15
14
14
14
13
13
13
12
12
12
l i
l i
U
l i
l i
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SheHield..................... Cardin . .
V J t e b s k ..................... Krakow , .
Washington . . . . . . U Le Loe le . .
Konigsberg . . . . .  . II Lodz . . .
NewcastJe on Tyne . .  .  n Manchester .
A s t ra la n ..................... io Wien , . .

Entu te  5 2  urbo) 
la nuna membraro), 
kun 1174  inembroj.

kun 112 0  membroj (pli ol 5 0  9jo de 
En la jaro 1916 estis 55  tiaj urboj

K oliz io j por 1917. — J e  la 31 oktobro estis e n 
kasigitaj 2 1 1 3  kotizajoj (el kiuj 118 subtenantoj) .  Krom 
tio  estas 157 dumvivaj membroj. S u m e :  2270 .  —  Esper
antiaj Entreprenoj: 51.

Statistiko de la korespondajoj. —  M ovado de la
korespondajoj dum  la monato  o k to b ro :

Ricevitaj Forsenditaj
4 65  4 33

Tuta sumo: 898 .  (Antaŭa m on a to :  803 .)

Subtenantaj membroj. —  Estas subtenanta m em bro 
de UEA Ĉiu persono, kiu por  helpado  al la Asocio bonvolas 
pagi minimum an kotizaĵon da 5 Frankoj.

Oka listo:
IOS. S-ro H. Lethbridge (Port Elizabeth, S. Afriko). — 104. S-ro

O. de Vries (Amabele, S. Afriko).

Nova Delegito.
East O uilfor d (Okcidenta Aŭstralio). — D.: S-ro E. A. Budge, scienca 

instruisto, Guildford Grammar School.

Ŝanĝoj.
Seattle (Usono, Washington). — D.: S-ino Luelia J. Hurd, 4133, 

Burke Ave.
Provizore ne plu estas Delegito en Vinhlong (Koŝinĥlnujo).

Adre ssango.
Ki&lnev (Rusujo). — S-ro Krassovskij estas mobilizita kaj logas ĉe 

S-ro Ursasov, 66, Novoselskaja, kv. 46, Odessa.

Esperantia Parolejo

instruado de Esperanto al gejunuloj
Mi kun Intereso legis en »Esperanto* la artikolon pri .Instruado 

de Esperanto al gejunuloj* (N-ro 205/206); sed mi dubas, ĉu tiu 
ldeo, kvankam tre utila, estas efektivigebla dum la milito. Malgraŭ 
klopodado de miloj da Esperantistoj nur malmulto estis ĝis nun 
atingita. La kaŭzo estas, laŭ mia opinio, jena:

Ni abunde zorgis pri instruado, lernolibroj, propagando, k. t. p., 
sed niaj klopodoj ne estis samtempaj en diversaj lokoj kaj diversaj 
landoj. Plie, ni zorgis pli multe pri la lnstruado ol pri la uzado. 
Mi volonte komparus nian lingvon (eble ne tute ĝuste) al supera 
telegrafaparato: Oni ĝin priskribis al ni kiel modela kaj facile ellern
ebla. Multaj aĉetis ĝin, sed forgesis Instali la fadenojn kaj kunigi 
la ricevanton kun la sendanto. Restante ĉe tiu komparo, ni supozu, 
ke la aparato nur tiam valoras, kiam samtempe multaj akceptostacioj 
estas instalitaj kaj kiam la kondukiloj regule kaj senĝene funkcias. 
Dum la milito la instalo de aparatoj estas neebla pro manko de 
materialoj, t. e. pro manko de tempo kaj mono, kaj ankaŭ la ko

munikoj estas m a a i d p ^  d e  t e

personoj, kiaj posedas la aparaton, forgesis ĝiaa
ĝin rustigi. Estas do pU bone ne vendi nuntempe tiajn a p a ra to j ,
kaj atendi, ĝis idani ni estos certaj, ke la posedanto gia {Km»
senĝene uzi.

Se oni plivastigas la k o m p a m  < ^  j?<was^k^ 
antista movado en  kelkaj lokoj subite m alvigiiĝ is ,por malrapide 
morti, kaj tio okazis ĝuste en lokoj, kie cmi siatempe aĉetis pretojn
aparatojn. Tie estas nun tre malfacile vendi novajn (kio signifas en 
nla komparo .fari propagandon'). EnD resdeno , ekzemple, estas 
nun preskaŭ neeble organizi kurson, dura ml sendube facile trovus 
interesulojn por Esperanto en alia loko. Se oni plie konsideras, ke 
la lernantoj en la militantaj landoj pro monkolektoj, oftaj devigaj 
libertempoj, manko de Instruistoj, ne suflĉa observado, nutrajo, k. t  p. 
povus nur supraje aŭ per perforta penado plenumi sian taskon, oni 
konsentos pri Ia opinio, ke la gepatroj kaj instruistoj nuntempe 
versajne ne permesus al la gejunuloj sekvi libervole la instruadon 
de Esperanto. Cetere neniu el tiuj lernantoj trovus hodiaŭ okazon 
korespondi kun fremdlandaj samaĝuloj, kolekti pere de tiu kores
pondado postmarkojn kaj poŝtkartojn, k. t  p. Ankaŭ estas dube, 
se oni povus, pro manko de karbo, kiu nun eĉ en neŭtralaj landoj 
regas, hejti lokojn ekster la lernejoj.

Jen kion mi pripensis legante la supreciti taj cetere tre inter
esan artikolon. K- v. Fremkell.

A l v o k o j

Ekspozicio ĉe internigitoj
" * * •  * * i i * *  * * \  § * * * " * «  • i  • •* • i* •1 

Por ekspozicio, kiun lli intencas okazigi ĉirkaŭ la novjaro, la
Esp-istoj el la internigejo de Zeist (Nederlando) plej danke ricevos 
ĉiujn E sp e ran ta jn ,  precipe propagandilojn, grup-fotografajojn, cir
kulerojn, katalogojn, k. t. p. Se dezirate, ĉio estos resendata post 
termo de la ekspozicio. Por la biblioteko de la grupo, ili ankaŭ 
kun danko ricevos ĉiuspecajn librojn kaj precipe kantlibrojn, se 
eble kun muziko.

Frans De Backer,
28, Gerrit van Stellte gwerfslr, Amersfoort (Nederlando).

Lingvaj Studoj

Nia nova rubriko
Laŭ deziro esprimita de niaj legantoj, ni nun, kiam ne plu 

ekzistas speciala gazeto por tio, decidis krei novan rubrikon decim
alan al lingvaj studoj. Ni objektiva pritraktos generalajn temojn 
pri ia evoluo de nia lingvo, kaj aperigos pri gramatikaj, vortaraj aŭ 
sintaksaj demandoj la rimarkojn kaj kritikojn, kiujn ni opinias utilaj 
tiel por la pliriĉigo de nia lingvo kiel por la eduko de ĝiaj uzantoj.

Por ke tiu rubriko estu interesa kaj utila, necesa estas la 
kunlaborado de diversnaciaj kompetentuloj, verkistoj, vortaristoj, 
Esperanto-instruantoj. NI plezure akceptos iliajn rimarkojn kaj kri- 
tikojn. NI nur petas, ke ili bonvolu koncize redakti siajn notojn, 
gvidu sin laŭ la bezonoj de la praktiko kaj propra sperto, kaj ne 
traktu senutilajn s u b t i lo jn .  Proponoj pri sistemaj reformoj kaj 
diskutoj pri teoriaj plibonigoj ne estos akceptataj. NI esperas, ke 
tiuj studoj liveros iam utilan materialon al la lingvaj autoritatoj 
de nia movado por llia estonta laboro.

• * ’ • • , * * * '*  ■ * * - .J • • ” *. * * ■ V > • * * • ’* / ' * * . ■  " S .  t*, ? ■* /■
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T . Scu&  sciigo .
Tiu vorto, cetere korekta, sie estas tee facile elparolebla, nek 

tre belaspekta pro la kombino se kaj la da  sinsekvaj ii, precipe se 
oni uzas ĝin en ta plurnombra akuzativa formo: sciigojn. Hal 
estas konsilinde laŭeble malplioftigi ĝian uzadon — kio estas tiom 
pli facila, ke niaj vortaroj enhavas ne malpli ol tri vortojn, kiujn 
oni plej ofte povas uzi anstataŭ ĝi, nome informi, komuniki, avizi 
La frazon .ĉiujn sciigojn pelu de . .  .* oni pli belsone povas esprimi 
M ajn informojn petu de . .  .*. Anstataŭ . mi sciigas al in' oni 
prefere diru .m i informas vin, k e . .  .* aŭ ,mi komunikas al v i ..

2. Apelacio aŭ apeto?
La vortaroj tradukas per apelacio la juran idon A. appelation ;

F. appel;  G. Appelation. El tio devenas logike la verbo apelacii 
respondanta al la A. to appeal; F. appeler; G. appcllieren. Sed la 
finaĵo aci- estas peza kaj ĉe verboj neoportuna pro ia ofta sinsekvo 
de du ii (apelacii, apelaciis), ĉ u  ne estas pli simple kaj pli kon
forme al la Esperanta genio, elekti kiel patro-vorton la verban 
radikon apel-i, el kia devenos la substantivo apelo, pli bonsona kaj 
pli mallonga? Anstataŭ apelacia kortumo oni dirus apela kortumo 
aŭ eĉ apelkortumo, konforma al la F. cour d'appel. Apelanto, apel- 
juĝi kaj apeljuĝisto estas ankaŭ pli oportanaj ol apelaciante- 
apelacie juĝi, apelacia jugisto.

3. Interpelacio aŭ interpeto?
Pri tia en politiko ofte azata esprimo oni povas fari la saman 

rimarkon kiel pri apelacio. * Ei interpelacio devenas la verbo inter
pelacii (A, to interpellate; F. in te rp e ti;  G. interpellieren), kiu 
naskas la longajn kaj ne oportunajn derivajojn: interpelacionto, 
interpelaciata. Pli simple estus deiri de la verba radiko interpel-ĥ

# el kiu sekvus interpeto, interpelado, interprunto, interpetata, 
interpelema, inter petraj to, k. t. p. Konfazo kun interpeti ne estas 
timinda, ĉar tla lasta esprimo estas neniam azata.

4. Almiliti kaj konkeri.
Oni jam de longe rimarkis, ke la vorto almiliti ne sufiĉas por 

esprimi la ideon: A. to conquer; F. conqut*rir; G. erobern. Almiliti 
signifas fari la militon al, sed ne enhavas logike la Ideon pri ia 
akiro. Militakiro estas pli bona, sed ankaŭ ne ĉiam taŭga, ĉar la 
bezonata vorto ne havas pare militan sencon. Speciala vorto estas 
necesa. La vortaroj proponas jen konkvesti (Grosjean-Maupin), 
jen konkiri (Bein, MiUidge), jen konkeri (Boirac, Christaller). Troa 
riceco! La lasta formo estas la plej intemacia kaj la plej simpla. 
Ĝi ŝajnas do preferinda. Konkeri naskas konkero, konkeranto, 
konkerado, konkerema, k. t. p.

5. Pri la senco de . ignori*
S-ro R. Sharpe sendas al ni la jenan rimarkon:
En sia kritiko pri la nove aperinta vortaro (.Esperanto', pago 

102 JlOj), S-ro Altenstadt diras, ke ignori signifas ne sdi kaj igno- 
reeren ne estas .ignori*. Tio estas eraro. Tia verbo signifas nescii 
en la franca lingvo, sed ne en aliaj. La internacia senco, ankaŭ de 
Zamenhof, estas: ne voli scii, intence ne rimarki, preterpasi, mal
atenti, ŝajnigi kvazaŭ oni ne estas vidinta, leginta, aŭdinta, k. t. p.

Laŭ Jŭrgensen, germana ignorieren — etwas anbeachtet lassen, 
nicht wissen wollen; angla ignore —  not wish to know, act as if 
ignorant of. Oni ignoras personon, por montri sian malestimon. 
Se oni ne scias, oni dira simple, kiel Zamenhof, .mi ne scias*, 
sed ne .mi ignoras*.

En la vortaro de  Kabe (paĝ. 64) ignori — ne scii: .li ignoras, 
kio okazis*, sed tio estas malkompreno de la Zamenhofa ideo. j

1 Apelacio kaj interpelacio e s t u  nek en la Universais Vortaro, «ek en Ba 
Aldono.

Kulturo kaj Lingvo

Ni pabliklgas Ĉi-sube du ekstraktojn de la interesa verko de 
Nienkamp Kuttur und Sprache (Kulturo kaj Lingvo), kiun ni recenzis 
en N-ro l i  de . Esperanto* (paĝ. 117).

** *

. . . .  Maathner’ azas en ana el siaj artikoloj trafan blidon pri 
la lingvo. Li diras: .La lingvo kreiĝis kiel granda arbo, ĉambro 
apud ĉambro, fenestro apad fenestro, loĝejo apad loĝejo, domo apad 
domo, strato apad strato, kvartalo apad kvartalo, kaj cio tio estas 
interplektita, interligita per kondaktoj kaj fosadoj.1

Per tio li volas diri, ke la lingvo ne povas esti artefarita kons
truajo, ĉar ne onu sola homo kreis ĝin. La lingvo memkompreneble 
signifas tie la naturan lingvon historie evoluintan. Ci tia certe 
similas tre malnovan arbon, ĝi estas tate ne regule konstruita kun 
maltaj nerektaj stratoj kaj vojetoj, duonrainitaj domoj staras flanke 
de aĝrespektindaj palacoj, senstilaj parvenaaj konstruajoj flanke de 
bongustaj modestaj dometoj. Estas la senplane laborinta arkitekto 
Hazardo, kia ĝin konstrais. Sed han oni povas imagi, ke tertremo 
funde detraas la urbon, kaj ke la registaro komisias artiston desegni 
planon de rekonstrao. Plie regalaro fiksas la kondiĉojn por la estonta 
kons trado  de logdomoj, komercejoj, fabrikoj, k. t. p. ĉ a  tiel io 
simila al artaĵo ne povas elkreski?

Tiel estas kan Esperanto. Rilate a) la sistemo starigita de ĝia 
eltrovinto ĝi estas artfaritajo, kies sabtilajo ĉiam denove ravas 
la konanton. Sed, tiel malmulte kiel arbo, lingvo estas ajo por 
ĉiam finita.

Lingvoj uzataj kaj urboj Ioĝataj kreskas, sed ne kan la regaleco 
de la kristalo; novaj ideoj naskiĝas, novaj vortoj estas kreataj sen 
ke ĉiam apadstaras artisto, kia zorgas pri laŭstila evoluo. Tiel povas 
ankaŭ okazi ĉe Esperanto, kiel ĉe malnovaj pregejoj, ke la aldonajoj 
de la pli nova tempo havas alian stilon ol la ĉefa domo, kvankam 
ĝaste ĉe Esperanto tia dangero estas malpli granda ol ĉe nafaraj 
lingvoj. Malprave mi diras dangero, ĉar ĉa tio malutilus, ĉa tio 
neebligas la azadon de Ia lingvo kaj ĝian disvolvigon?.. .*

** *

. . . .  Tre ofte oni malatentas, ke internacia helplingvo estas 
malte pli afero de la praktika vivo ol de ia teoria scienco. Certe 
ne estas hazardo, ke nek Volaptlk, nek Esperanto estis elpensita de 
lingvisto. Schleyer estis pastro, Zamenhof karacisto. Ambaŭ stadis 
maltajn lingvojn, sed kan tate aliaj celoj ol la lingvistoj, ĉ i  tiaj 
demandas: Kiel estas kaj kiel estis ? La aliaj demandas: Kiel povas 
esti? Ili havas antaŭ la okaloj idealon de kreota lingvo, kaj ekza
menis la eblecon kaj vojojn de la celoj kan la ekzistantaj lingvoj. 
Tial ili faris diferencojn de valoro tie, kie al la sciencisto ĉio estas 
samvalora. Illa tasko estis krei kaj trovi novajon, dam tia de la 
aliaj estis kompreni kaj trovi malnovecon.

ĉ ia  sciencisto alte Satas sian sciencon, kaj Uon ii devas fari, 
se li volas ĝin trapenetri. Tial la sciencisto ekzamenas la lingvojn 
kiel la entomologo la insektojn. Ja pli da knriozaĵoj li trovas, ju 
pli malfacila kaj riĉa farigas pro tio lia laboro, des pli tio Ŝajnas 
al li esti riĉaĵo, kion la praktikate konsideras kiel senatila saper- 
flaaĵo. La kolektanto de poŝtmarkoj gojas, ke siatempe ĉia Stafeto 
havis proprajn markojn, dum la regna poŝto nuntempe azas nar 
ana solan; faŝpresaĵojn kaj aliajn neregalaĵojn Ii plej alte taksas. 
La praktikulo kontraŭe studas, ĉu oni ne povus plene forigi la post
markojn almenaŭ tie, kie (ekzemple ĉc grandaj sendoj) ili estas 
komplikado.

Sed la multeco de la scio ne estas riceco de la spirito. La 
pliriĉigo de la vivo konsistas grandaparte el ties plisimpligo, el ia

M I «a . «A t  ̂  .  a «  * •* *

'  Mauthner «atas la nomo de U profesora kontinui©  de H. Nienkamp, kiu 
publikigis artikolojn kontraŭ artefarita lingvo kaj kontraŭ E*peranto.



Vapor
Sufabriko

Fondita an 1850

(Nederlando)

Fabrikas alispecajn vir-, viriii- kaj infanŝuojn 
9 Tute speciala adreso por miliiŝuoj ~Wm

liberigo de la homo je detaloj, pro kiuj U devas foruzi tempon kaj 
forton por flankafero}, kiaj nur malpligrandigos la eblecon disvolvigi 
la personecon . . .  Tia simpligo liberiganta la tempon por pli gravaj 
taskoj estas Esperanto . . . “
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REKLAMO

KORESPONDADO

L letero, PK ■* poi tkarto. PI — poŝtkartoj ilustritaj.
PM «* poŝtmarkoj. bfl *» poŝtmarko sur bildflanko.

ARNHEiM (Nederlando). — S-ro A. F. J. M. Smit, pastro, S-ta 
Walburgo-pregejo, PM (precipe mllitmarkojn, ankaŭ kontraŭ PI).

Doesbukc (Nederlando). — S-ro G. J. Degenkamp, telefonisto, 
Reglmentsstaf, Mauiitskazerne, PI (montrantaj nur pregejojn).

D r e s d e n  (Germanujo, Saksujo). — S-ro E. Nicolai, Nicolai-Str.
2, I, PK, PI. I- (precipe fotografajn poStkartojn kaj leterojn pri la 
Esp. movado).

H a r d e r w u k  (Nederlando). — S-ro Theo Neyens, baraque 5, 
PI, L (kun ĉiuj landoj).

HaRDERWIJK (Nederlando). S-ro Jean Hellemans, baraque 5_ i 
Pi, I  (kun ĉiulandaj samideanoj).

Harderwijk (Nederlando). — S-ro Joseph Philippe!, baraque
38, PI, L.

Ka r ist a »  (Svedujo). - S-ro Sam. Hedin, Herrhagen 363, PI, PM.
L i e o n j t z  i. S c h l e s i e n  (Gertnannjo). — F-ino Margarete Voigt, 

Friedrich Str. 12, PK, PI.
N e d e r l a n d a  a r m e o .  — S-ro W. H. de Jonge, sergento, 3/III, 

»2* R. I., Ile Divisie Veldleger, PI, L, PM. .
New York (N. Y„ Usono). ~  S-ro Armand B. Coigne, 2633, 

Ofeston Avenue, nur L (rilate psikologio, psikismo, fenomenoj 
supozeble kaŭzitaj de mortintoj, k. e., PK- kaj PM-kolektantoj ne 
ricevos respondon).

Porto Alegre (Brazilujo, Rio Grande do Sui). — S-ro Manoel 
Alves Peres de Azambuja, 28, R. Mostardeiro, PM.

R u s a  a r m e o  e n  F r a n c u j o .  — S-ro Sudareff, l«r R ĉ g t . ,  
3»«« Comp. de mitrailleurs de 1’armĉe russe, Scot. Posta! 189, ko
mencao, dez. konatigi kun la tuta mondo.

SVDNEV Mines, N. S. (Kanado). Kristanaj Junulligo} bonvolu 
ekrilati korespondon kun ĉi-tiea junulligo pere de Pastro R. E. Fair- 
balrn, Huron Avenue.

Tro ndhjem  (Norvegujo). — S-ro Martin Sandvig, IO, Skolegd, 
PM (kun ĉiuj landoj).

Ve n u » (Nederlando). S-ro Jean Wilh. Jakobs, Stalberg, PI,
L. PM (kun ĉiuj landoj).

Veghel (Nederlando). — F-ino Louise Verhoeven, A 141, 
Korte Kerkstraat, PI, PM.

Zeist (Nederlando). — S-ro Paul Bernard, belga Internigita 
soldato, barako 15, Camp. II L (kun samideanoj ĉiulandaj).

Zeist (Nederlando). — S-ro Joseph H4ias, barako 12, tendaro li, 
PI, L (kun ĉiuj landoj).

PETOJ HAJ PROPONOJ

AVIZO: Pro t* nunaj cirkonstancoj ni ne akceptas komercajn anoncojn e) 
U militantaj Undoj.

ESPERANTAJ POEMOJ aperis, de C. Chr. Droogendijk, Del. de 
UEA, Stavenisse (Nederlando). Prezo: 0.20 Sm. Havebla ĉe la 
verkisto post ricevo de du internaciaj respondkuponoj.

KORESPONDADO. —  F-ino Zoila E. Moran. 756, Casula, 
Antofagasta (Cilio), dez. InterSanĝi PI kun tutmondaj gesamideanoj; 
di speciale korespondos pii ia tetno: kiel devas esti ia perfekta 
virina Upo, kiti estos la subtenanto de nova kaj alia civilizo.

I MIGRANTAJ KARTOJ, 6  por 50 C t  (0.20 Sm,), 2 5 'p o r  
1.25 Fr. (0.50 Sm.) ĉe E. H. Becker, 332, Third Ave., Daytow> 
Kentucky, Usono.

MODO-ARTIKOLOJ. — Tuj post la miltio mi serĉas francan 
firmon pri sinjorln-ĉapeloj kaj gamajo}, kiel rubandoj, floroj, plumoj, 
k. t. p. Havante propran bonan detalaferon, kaj malgrandan klient
aron, mi serĉas utiligi mian liberan tempon per reprezentado de tia 
negoco. Mi parolas sufiĉe ia francan lingvon, iomete la germanan, 

i anglan kaj italan. Pliajn specianojn  mi volonte liveros al interes- 
i uloj. Guill. Ntvard, Groningen (Nederlando).
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MALAPERO. — ĉ u  iu rusa samideano povus eiserĉi, kie trov
iĝas la kaptita je l i  aŭgusto bulgara samideano: oficirkandidato 
Salto Gheorghieff, de 16* Reg., 15« roto, 3* druĝlna? Malfellĉa 
familio kaj la subskribinto estos tre dankaj. Adresu ĉiujn informojn 
a l : Iv. Krestanoff, 12, av. du Mont-Blanc, Lausanne (Svisujo).

POŜTMARKOJ. — S-ro J. Blaikie, F. B. E. A., 15, Church-cres- 
cent, London. N. 3. (Anglujo) kondukas poŝtmarkan vendejon por 
la helpo de Kristanaj Misioj en Ĥlnujo kaj Hindujo. Li petas dona
cojn de markoj kaj sendos aprobfoliojn al kolektantoj. Li ankaŭ 
deziras interŝanĝi markojn kun Esp-istoj.

PSIKISMO-STUDENTOJ, KURACISTOJ, INTERESITOJ je psi
kologio, eksterordinaraj cerb- kaj nervmalsanoj, postmortaj feno
menoj, psika enketado, komuniku kun mi, rilate intemacian asocion 
por studi tiujn ĉi fenomenojn. Amatoroj, PK- kaj PM-kolektantoj 
ne skribu. Armand B. Coigne, 2633, Creston Avenue, Bronx, New 
York, N. Y., Usono.

SCIENCAJ VERKOJ
ELDONISTOJ!

Antaŭ ol presigi sciencajn verkojn (disertaciojn, katalogojn, 
lernolibrojn, vortaron, enciklopediojn, revuojn, k. t. p.) en ia lingvo 
europa aŭ orienta (araba, turka, persa, malaja, javana, ĥina, japana, 
k. t. p.), aŭ klasika (latina, greka, hebrea, sanskrita, siria, kopta, 
armena, k. t. p.), petu provojn kaj prezojn al la fame konata

* * * .  •  •  •  #  > i. 4  •  •  •

Orienta Presejo, Oude Rijn 33, Leiden (Nederlando).
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